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ett nytt företag som fl yttar in kan ställa hårdare krav på 
säkerheten. Det är inte alltid solklart vem som ska stå för notan 
– hyresgäst eller fastighetsägare. Då är det bra med lösningar 
som gör det lätt att fl ytta upp en säkerhetsklass.

Hitta de fl exibla lösnin  garna för säkerhet

ntalet anmälda inbrott i butik 
och kontor har minskat drastiskt. 
Enligt BRÅ:s statistik anmäldes 
10 113 inbrott  i kontorslokaler 
2002, tio år senare har antalet 

anmälda inbrott minskat till 3 233. För butiks
lokaler är motsvarande siff ror 7 874 (2002) mot 
4 448 (2012).

text: erik hörnkvist    ILLUStRAtIoN: johan jarnestaD

klaRt FöR koRtläSaRe
Vissa rum kan vara känsli
gare än andra – exempelvis 
ett serverutrymme eller vd
rummet. Det underlättar 
om fastighetsägaren redan 
har förberett med elek
triskt lås, då är det enkelt 
att i efterhand installera 
kortläsare.
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Det kan fi nnas många förklaringar. Men skärpta 
krav på olika typer av säkerhetslösningar är 
naturligvis bidragande.   

Lokalhyresgästen har ofta krav från sitt för

Hög säkerhet: 
PoRteleFoN meD BilD
Att kunna se besökaren 
innan denna släpps in i 
lokalen är en klar fördel.

Hög säkerhet:
SkyDDSFilm ocH låS
Även om skyddsfi lm 
inte hindrar så fördrö
jer den åtminstone 
inbrottsförsök. Välj 
med fördel en föns
terfi lm med solskydd. 
Montera också fönster
lås.

NöDutGåNGaR 
När det är folk i 
lokalen måste det 
gå snabbt att ta 
sig ut. På insidan 
sitter ett så 
kallat nöd behör 
som enkelt går 
att öppna. Ett 
godkänt nattlås 
ska ”slå ut en för 
verksamheten 
vital funktion”, 
som att ljuset inte 
fungerar när det 
är låst.

Hög säkerhet:
RyckeR ut DiRekt viD laRm
Brandlarm kopplat direkt till räddnings
tjänsten innebär hög säkerhet. Fastighets
ägare har ofta egna system installerade, 
ibland bara i utrymningsvägarna. Hyres
gästen kan då koppla sitt eget brandlarm 
till inbrottslarmet. Nackdelen är dock 
att larmet inte går direkt till räddnings
tjänsten utan till ett vaktbolag.

Hög säkerhet: 
laRm 
Förutom att övervaka 
mer av lokalen ska 
inbrottslarmet vara 
anslutet till en larm
central som skickar 
väktare vid larm och 
vara godkänd av för
säkringsbolaget.



43Fastighetstidningen nr 5 juni 2013 43Fastighetstidningen nr 5 juni 2013

1
2

3

oii-oii-oii! !

2

3

Hitta de fl exibla lösnin  garna för säkerhet

utemiljöN
Se till att det fi nns 
god belysning.
Klipp ner buskage 
för att skapa god 
insyn. Försvåra 
möjligheten till 
fasadklättring via 
exempelvis stup
rör och träd.

BRaNDDöRRaR
Inte sällan saknar auto
matiska dörrlösningar 
godkänd mekanisk 
dörrstängare som gör 
att dörren stängs igen 
vid automatiskt utlöst 
brandlarm.

RiNGklocka RäckeR...
En enkel ringsignal kan 
räcka om det inte är så 
högt ställda krav.

öveRvakaD laRmöveRFöRiNG
Vid nyanstallation av larm ska 
överföringen vara övervakad.  
Larmcentralen ser då om det blir fel 
på överföringen. Nästan 90 procent 
av svenska larm anläggningar saknar 
den här funktionen.

...meN FöRBeReD 
Även om behovet inte fi nns nu, så 
förbered för kortläsare. Det blir 
en både snyggare och billigare 
installation när det bara är att dra 
fram kablar i färdiga kanaler.

ljuDeR lokalt
Ett tjutande larm 
kan skrämma tju
ven eller få folk 
att utrymma vid 
brand. Säkerheten 
är högre om det 
är kopplat till en 
larmcentral.

BeHöRiGHetSZoNeR
Vanligast är att medarbe
tarna får komma ner och 
hämta sitt besök om det 
fi nns en gemensam recep
tion. Men det fi nns system 
som ger besökaren behö
righet just dit denne ska. 

SkyDDSklaSSeR ocH laRmklaSSeR
Det fi nns tre så kallade skydds
klasser, anpassade till hur 
stor inbrottsrisken beräknas 
vara för olika typer av företag 
(Stöldskyddsföreningen SSF 
200). Försäkringsbolagen 
anger i sina villkor vilken klass 

som krävs. Skyddsklass hand
lar om mekaniskt skydd, vilket 
bland annat är lås, beslag och 
galler.

Larmklasserna (Stöldskydds
föreningen, SSF 130) är inde
lade i fyra steg.



44 Fastighetstidningen nr 5 juni 2013

tips och råd säkerhet

säkringsbolag på höjd säkerhetsklass. Det 
kan också handla om myndighetskrav 
på nödutrustning, utrymningsvägar och 
liknande. Det är dock inte alltid självklart 
vem som ska stå för kostnaden.

– Som fastighetsägare kan man höja sitt 
attraktionsvärde genom att redan från 
början ta höjd för nya, tuffare krav, säger 
Bo Jonasson, 
försäljningschef 
på säkerhetsfö
retaget Swesafe 
i Stockholm.

Även om det 
inte är motiverat 
att installera en 
viss säkerhets
lösning i 
nu läget, kan 
man göra det 
enkelt för en ny hyresgäst med andra krav.

– Tyvärr kopplas vi säkerhetsleverantö
rer ofta in för sent. Följden blir att man blir 
tvungen att dra utanpåliggande kablar och 
stöka med takplattor som redan är på plats, 
säger Bo Jonasson.

NäR ett PaSSeRSyStem redan är instal
lerat i huset är den enklaste lösningen 
att den nya hyresgästen ansluter sig till 
samma system för tillträde till de egna 
lokalerna. Fastighetsägaren kan då ta ut en 
avgift för att hantera korten. 

– Men ibland vill fastighetsägaren av 
olika skäl inte blanda in andra i systemet. 
Se då till att synka så att de båda systemen 
använder samma lästeknik för att läsa av 
korten. På så vis slipper med arbeterna ha 
två olika kort för att komma in på jobbet, 
säger Bo Jonasson.

Det är dessvärre inte helt ovanligt att  
larmöverföringen till larmcentral i en hel 
fastighet är bortkopplat av misstag.

– En stor del av larmsystemen i Sverige 
är anslutna till det analoga telesystemet. 
Inte sällan får nån ekonom syn på kostna
den för ett abonnemang som ingen använ
der, säger upp det – vips så finns det ingen 
som tar emot ett eventuellt larm, säger Bo 
Jonasson.

Vid nyinstallation av larmsystem, enligt 
de nya reglerna SSF 130 utgåva 8, ska över
föringen vara övervakad. Det innebär att 
larmcentralen känner av om det blir fel på 
överföringen. 

Bo Jonasson påminner om att alltid 
använda en certifierad installatör och se 
till att det finns ett serviceavtal för säker
hetsinstallationerna. Ett lika viktigt tips  
är att välja ett säkerhetssystem som flera 
installatörer kan arbeta med.

Annars är det bara att tacka och ta emot 
när fakturorna rusar i höjden framöver. •

fortsättning från sidan 42.

Säkerhet alltid  
på schemat i Sickla
visst kan det löna sig att satsa på 
säkerhet. Säkerhetscertifiering 
av butiker ger atrium ljungberg 
konkurensfördelar.
Att rondering och bevakning av väktare 
ingår i hyran är den gängse lösningen 
i de flesta centrumanläggningar. Men 
Sickla Köpkvarter ingår dessutom ett 
utbildningsprogram och säkerhets
certifiering av anställda i alla butiker.

– Det är ofta ung personal som byts 
ut med jämna mellanrum i butikerna så 
vi har flera utbildningstillfällen varje 
år. Det handlar om ganska basala saker 
som hur man ska agera vid snatteri 
eller stöld, säger Susanne Åhlén som är 
marknadsområdeschef för Sickla Köp
kvarter i Nacka, Stockholm.

utBilDNiNGeN bjuder fastighets
ägaren Atrium Ljungberg  på. 

– Vi ser det som ett långsiktigt rela
tionsskapande med våra kunder. Fler 
undersökningar visar också att just 
trygghet är viktigt för var man väljer 
att handla. Att skapa en trygg och säker 
miljö är givetvis en ekonomisk vinst 
för både oss och våra hyresgäster. Så 
visst är det en konkurrensfördel, säger 
Susanne Åhlén.

Flyttar det in en butik som kräver 

högre säkerhetsklass är det upp till 
hyresgästen att lösa det praktiska, som 
att byta till säkerhetsglas och att mon
tera jalusier.

– Vi tar så klart en aktiv roll i proces
sen. Men vårt ansvar är framför allt att 
välja rätt ställe att etablera butiken på, 
säger Susanne Åhlén.

BRaNDSäkeRHeteN styrs till stora 
delar av myndighetskrav, som att det 
med jämna mellanrum ska göras ronde
ringar och kontroll av larmsystem. Men 
Fredrik Ek, med titeln floormanager, 
berättar att han därutöver försöker att 
arbeta proaktivt. 

Mycket handlar om att se till att  
butikerna inte ställer ut brännbart 
material på lastkajer eller blockerar 
nödutgångar. 

Upplevs det inte som tjatigt?
– Nä, det handlar ju inte om att vi går 

runt och gnäller, utan mer om att infor
mera om vilka lagar och regler som gäl
ler. Och inte minst att det gäller deras 
egna säkerhet också, säger Fredrik Ek. 

Fotnot:  För sitt säkerhetsarbete i Sickla 
Köpkvarter  fick Atrium Ljungberg 
priset som Årets säkerhetslösning på 
Retail Awards 2009.

gör det  
enkelt för  
en ny hyres-
gäst med 
andra krav.” 

Marknadsområdeschef Susanne 
Åhlén och floormanager Fredrik Ek 

menar att tryggheten är en av de 
viktigaste faktorerna för att skapa 

en framgångsrik handelsplats.
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